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Besluit CDNI 2015-II-1

Deel A - Internationale financiële verevening 2014

De Conferentie van Verdragsluitende Partijen,
gezien artikel 14 van het Verdrag inzake de Verzameling, Afgifte en Inname van Afval in de
Rijn- en Binnenvaart en gezien artikel 2 van haar Huishoudelijk Reglement,
keurt de door het Internationaal Verevenings- en Coördinatieorgaan aangenomen jaarlijkse
financiële verevening 2014 goed,
wijst op het feit
dat overeenkomstig artikel 6, eerste lid, van het Verdrag inzake de Verzameling, Afgifte
en Inname van Afval in de Rijn- en Binnenvaart, “de betaalde verwijderingsbijdragen uitsluitend voor
de financiering van de inname en de verwijdering van olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval aan te
wenden zijn”,
dat in dit kader geen winstoogmerk bestaat,
dat het aan de Nationale Instituten toebehoort alle vereiste maatregelen te treffen
teneinde de over te brengen bedragen volledig en uitsluitend voor de eerder genoemde doeleinden
beschikbaar te houden.
Dit besluit treedt op 19 december 2015 in werking.

Bijlagen
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Bijlage 1 CDNI 2015-II-1

Samenvatting van de jaargegevens 2014
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Données annuelles/ Jahresangaben / Jaargegevens
Année 2014

VNF (F)

ITB (BE)

SAB (NL)

SRH (CH)

BEV (L)

BEV (DE)

TOTAL / GESAMT

27

5 836

12 254

436

12

7 579

26 144

131

1 963

189

3

1 563

3 849

72

4 830

17 004

789

14

20 027

42 736

44 474

94 505

1 884

100

43 614

13795

285

177588

3498

91
476

1

Nbre de bateaux / Zahl der Schiffe / aantal schepen

2

Huiles usagées / Altöl / Afgewerkte olie :

m3

3

Eau de fond de cale / Bilgenwasser / Bilgewater

m3

Huile arbre à hélice / de lubrification) / Altfett / Schroefas-/smeervet

kg

Chiffons usagés / Altlappen / Poetsdoeken

kg

+

109980

Filtres à huile / Altfilter / Oliefilters

kg

+

54595

Total des déchets huileux solides / Summe der ölhaltigen festen Abfälle /
Totaal vast oliehoudend afval

kg

Récipients huileux en acier / Ölhaltige Metallbehälter / Oliehoudende emballage staal

kg

+

Récipients huileux en plastique / Ölhaltige Plastikbehälter/ Oliehoudende emballage
kunststof

kg

+

Total récipients / Summe der Behälter / Totaal emballage

kg

4

5

Coût collecte et élimination / Kosten Sammlung und Entsorgung /
Zn - Kosten inzameling & verwijdering
Coût collecte et élimination / Kosten Sammlung und Entsorgung /
Kosten inzameling & verwijdering

-

-

€

71467

386026

209 049

480 531

19 177

13919

20315

1728

184 577
+ 687 674
38983 + 97 167
969 418

260 185

+ 35 962

12596

57340

56

22746

26 515

77 655

1 728

56

22 746

207733

5887

1319447

3235590

-2601,14

-19571

71 467

1 316 845

3 216 019

207 631

5 887

115363

909590

6623381

239215

22117

+ 92 738
128 700

+ 9 419 740
+/4 578 290
9 396 139
4579616

Intérêts / Zinsen/ Rente

€

Total / Gesamt / Totaal Zn

€

Rétributions d'élimination / Entsorgungsgebühren / Verwijderingsbijdrage

€

Créances irrécouvrables (définitivement)*/ Uneinbringliche Forderungen
(definitiv)*/Oninbare vorderingen (definitief)*

€

-/-

-1864

-7240 -/-

-/-

-/-

-/- -9 104

Mutation réduction de valeur (provision) de créances irrécouvr. (+ ou/oder/of -/-)*
/Änderung Wertberichtigung für uneinbringl. Forderungen* / Mutatie voorziening
oninbaare vorderingen*

€

+/-

-28137

-2500 +/-

+/-

+/-

+/- -30 637

(***) Différence de systèmes /Systemunterschied / Systeemverschil
(+ou/oder/of -/-)-)*

€

Total / Gesamt / Totaal Xn

€

Volume de gasoil pays signataire / Gasölmenge Vertragsstaat / Gasolievolume
verdragstaat

m3

2 261

Volume de gasoil IN/ Gasölmenge NI / Gasolievolume NI

m3

15 383

+/-

-102 +/-

-1326

Recettes des rétributions d'élimination / eingenommene Entsorgungsgebühren
Xn - / geïnde verwijderingsbijdrage
2422999

- 10 953

115 363

879 589

121 279

6 602 688

239 215

88 311 747

6 316

88 311 747

31 229

22 117

2 422 999

378

229 795

+ 10 332 665

-10 953
10 281 971
88 320 324
88 709 811

Explication et remarques / Erläuterung und Anmerkungen / Toelichting en opmerkingen:
* fakultatif / fakultativ / facultatief

mg/cpc15_27nl_def

18.12.2015

-5-

Bijlage 2 CDNI 2015-II-1

Berekening van de jaarlijkse eindverevening en de overeenkomstige verdeling
Calcul de la péréquation annuelle / Berechnung des Jahresfinanzausgleichs / Berekening jaarlijkse verevening
Article 4.03 Annexe 2 de la Convention / Übereinkommen Artikel 4.03 Anlage 2 / Verdrag Artikel 4.03 bijlage 2
IIPC PA 2014
Péréquation financière/ Finanzausgleich / Financiële verevening
somme des
part convent.
péréquations
Péréquation
Recettes/vertraglicher
provisoires/Summe complément
part
Anteil
vorläufige
aire/Restausg
coûts/Anteil Einnahmen/Andeei
Péréquation/ Ausgleiche/totaal leich/Additio
Kosten/Andeei opbrengsten cnfrm.
Ausgleich/
van de voorlopige
neele
in Kosten
Vertrag
Verevening
vereveningen
verevening
Zn/ΣZn
Zn/ΣZn x ΣXn = Ω
Cn = Ω - Xn Cnsq=Σ(CnT1 à CnT4) ∆Cn=Cn-Cnsq
0,4872522119761
5 009 912,80 € 2 586 913,96 €
2 633 699,08 € - 46 785,12 €
0,1401474946656
1 440 992,38 €
561 403,38 €
456 337,07 € 105 066,31 €
0,0076060176350
78 204,85 € - 37 157,66 € 36 526,69 € 630,97 €
0,0006265339319
6 442,00 € - 15 675,00 € 15 622,96 € 52,04 €
0,3422702614427
3 519 212,68 € - 3 083 475,32 € 3 062 444,39 € - 21 030,93 €
0,0220974803487
227 205,64 € - 12 009,36 €
24 557,89 € - 36 567,25 €

Données IN/ Angabe NI/ Gegevens NI

Etat/IN
DE
BE
FR
LUX
NL
CH
Σ

coûts/Kosten
Zn
4 578 289,58 €
1 316 845,36 €
71 467,20 €
5 887,00 €
3 216 019,00 €
207 631,00 €

recettes/Einnah
men/Opbrengst
en
Xn
2 422 998,84 €
879 589,00 €
115 362,51 €
22 117,00 €
6 602 688,00 €
239 215,00 €

9 396 139,14 €

10 281 970,35 €

Solde/Saldo/ 31 .12.2014

1,00

10 281 970,35 € -

0,00 € -

0,00 €

Excédents ou déficits/
Überschuss oder
Defizit/ Overschot of
tekort
U=Xn-Zn+Cnsq+∆Cn
431 623,22 €
124 147,02 €
6 737,65 €
555,00 €
303 193,68 €
19 574,64 €
885 831,21 €

885 831,21 €
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Tableau de distribution / Verteilungstabelle / Tabel distributie opbrengst verwijderingsbijdrage
IIPC PA 2014
Zahlungsleistende IN/

Zahlungsempfangende IN / IN créditrices / IN crediteur

IN débitrices / IN debiteur
BE

DE

FR

LU

NL

CH

SUMME / TOTAL

BE

0,00 €

DE

46 785,02 €

46 785,02 €

FR

630,97 €

630,97 €

LU

52,04 €

52,04 €
21 030,93 €

NL

21 030,93 €

CH

36 567,25 €

SUMME / TOTAL

105 066,21 €

36 567,25 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
105 066,21 €
105 066,21 €
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Besluit CDNI 2015-II-2
Deel A – Instandhouding van het tarief van de verwijderingsbijdrage inzake het olie- en
vethoudend scheepsbedrijfsafval op € 7,50

De Conferentie van Verdragsluitende Partijen,
onder verwijzing naar haar Besluit 2014-I-2 waarin het Internationaal Verevenings- en
Coördinatieorgaan (IVC) wordt uitgenodigd om een aanvullende financiële analyse te maken;
gezien het Verdrag inzake de Verzameling, Afgifte en Inname van Afval in de Rijn- en
Binnenvaart (CDNI) en met name gezien artikel 6 en artikel 3.03 van de Uitvoeringsregeling van
genoemd Verdrag,
gezien het voorstel van het IVC van 9 november 2015 dat krachtens artikel 4.01, eerste lid,
van de Uitvoeringsregeling van het eerder genoemde Verdrag is voorgelegd;
gezien het verslag van het IVC van 9 november 2015 inzake het beheer van het
financieringssysteem overeenkomstig artikel 6 van het CDNI en het voorstel om het tarief van de
verwijderingsbijdrage op € 7,50 te houden;
besluit het tarief van de verwijderingsbijdrage op € 7,50 per 1000 l accijnsvrije gasolie te
houden.
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Besluit CDNI 2015-II-3
Deel B – Verantwoordelijkheid voor de reiniging van schepen
Wijziging van artikel 7.04, tweede lid, en van artikel 7.02, tweede lid

De Conferentie van Verdragsluitende Partijen,
overwegende dat het voorkomen van afval vanwege de bescherming van het milieu een
belangrijke vereiste is,
in de overtuiging dat de verzameling, afgifte, inname en verwijdering van scheepsafval op
basis van het beginsel "de vervuiler betaalt" gefinancierd moet worden,
overwegende dat het overeenkomstig artikel 3 van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte
en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI) principieel verboden is delen van de lading in
de in Bijlage 1 genoemde vaarwegen te brengen of te lozen en dat uitzonderingen uitsluitend in
overeenstemming met de Uitvoeringsregeling zijn toegestaan,
overwegende dat de Uitvoeringsregeling inzake de reiniging van de schepen moet voldoen
aan de eerder genoemde principes en een verduidelijking noodzakelijk is gebleken,
ernaar strevend de voorschriften inzake het wassen nog beter hanteerbaar te maken, zonder
enige wijziging van de rechten en plichten van de betrokken partijen,
gezien de artikelen 14 en 19 van het Verdrag,
besluit tot de wijzigingen van artikelen 7.04 en 7.02, die in de bijlage worden opgevoerd.
Dit besluit treedt op 1 juli 2016 in werking.
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Bijlage CDNI 2015-II-3
a)

Herziening van artikel 7.02, tweede lid

Artikel 7.02, tweede lid, komt als volgt te luiden:
"(2) Een hogere losstandaard of het wassen kan vooraf schriftelijk worden overeengekomen. Een
kopie van deze overeenkomst moet ten minste tot de losverklaring is ingevuld na het lossen en het
reinigen van het schip aan boord van het schip bewaard worden."

b)

Herziening van artikel 7.04, tweede lid

Artikel 7.04, tweede lid, komt als volgt te luiden:
"(2) Bij droge lading is de ladingontvanger, bij vloeibare lading is de verlader verplicht voor een
wasschoon laadruim respectievelijk wasschone ladingtank te zorgen, indien het schip goederen heeft
vervoerd waarvan de ladingrestanten overeenkomstig de losstandaarden en afgifte- en
innamevoorschriften van Aanhangsel III niet met het waswater in het water geloosd mogen worden.
Voorts moeten de verantwoordelijke personen krachtens de eerste zin voor een wasschoon laadruim
respectievelijk wasschone ladingtank zorgen wanneer dit laadruim of deze ladingtank vóór de
belading krachtens een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 7.02, tweede lid, gewassen was."
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Besluit CDNI 2015-II-4
CDNI – Verslag van het secretariaat over de jaarrekeningen 2014
van het CDNI

De Conferentie van Verdragsluitende Partijen,
gezien het verslag van de secretaris-generaal van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart
inzake de financiële situatie van het CDNI in het boekjaar 2014,
gezien de verklaring van het accountantskantoor KPMG inzake de rekeningen voor het
boekjaar 2014,
keurt de bijgaande balans van het boekjaar 2014 met een totaal van 470.202,84 euro goed en
verleent kwijting aan de secretaris-generaal van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart.

Bijlage
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Bijlage CDNI 2015-II-4

BALANS VAN HET BOEKJAAR 2014

Activa

Balans per 31 december 2014
(bedragen in €)
Passiva
Reservefonds

75.900,00

Overbrenging
Vooraf geconstateerde lasten

10.350,00 Investeringsfonds
Voorziening voor certificering

Uitstaande bijdragen

52.077,44 Overschotten 2011-2013
Resultaat 2014

Liquide middelen

Totaal

407.775,40 Vorderingen van leveranciers
Uitstaande lasten

470.202,84 Totaal

170.154,53
7.000,00
89.829,75
30.040,79
92.937,47
4.340,30

470.202.84

mg/cpc15_27nl_def

18.12.2015

- 12 -

Bijlage 1
ALGEMENE OVERWEGINGEN INZAKE DE UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN 2014
BUDGETTAIRE INKOMSTEN
Bijdragen:
Alle Verdragsluitende Partijen – met uitzondering van Duitsland voor een bedrag van € 52.077,44 –
hadden aan het einde van het boekjaar hun bijdragen voldaan. Duitsland heeft haar bijdrage volledig
voldaan in februari 2015.
Rentes:
De inkomsten buiten de begroting hebben in 2014 een bedrag van € 7.942,95 belopen, waaronder
€ 3.007,91 aan rente-inkomsten.
BUDGETTAIRE UITGAVEN
Het onderzoek van de uitgavenrekeningen toont overschrijdingen voor de volgende posten in de
begroting aan:
Post
Bedrijfskosten

Tekort (en €)
37.979,20

Telefoon en internet

151,63

Vertalingen
1
Personeel secretariaat
Drukwerk

610,66
22.906,70
2.088,01

Accountantsonderzoek
Communicatie

104,50
12.117,70

Totaal

37.979,20

De bovenstaande overschrijdingen worden afgezwakt door de kredietoverschotten die over andere
begrotingsposten zijn vrijgemaakt.
Post

Overschot (in €)

Bedrijfskosten

7.568,54

Vertolking

6.876,40

Reis- en verblijfskosten

403,24

Bankkosten

276,80

Ingekochte diensten
Investeringen
Wijziging / aanpassing SPE
Exploitatie SPE
1

12,10
52.508,50
2.200,00
50.308,50

Afgezien van de algemene onderwaardering van de werktijden van het personeel van het secretariaat in de begroting, zijn
aanvullende taken nodig geweest zoals de instelling van de procedures in verband met de verevening of de herziening van het
huishoudelijk reglement van het IVC alsmede de werkzaamheden in verband met de gasvormige restanten van vloeibare
lading.
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Totaal

60.077,04

De uitvoering van de begroting 2014 heeft een globaal begrotingsoverschot van € 22.097,84 teweeg
gebracht. De begroting is tegen 31 december 2014 voor 97% uitgeput. Een belangrijk gedeelte van
het overschot kan worden toegeschreven aan de aftrekbaarheid van de BTW over de rekeningen van
leveranciers uit de Europese Unie (ATOS). Deze voorziening is werkzaam sinds april 2013 en de
begroting 2014 heeft hier geen rekening mee gehouden.

mg/cpc15_27nl_def

18.12.2015

- 14 -

Bijlage 2

BUDGETTAIRE INKOMSTEN IN HET BOEKJAAR 2014

De uitvoering is in overeenstemming met de door de delegaties vastgestelde begroting en met
document CPC (13) 4 rev. 1 van 8 juli 2013.

Inkomsten 2014
in €

Begroting 2014
in €

Budgettaire inkomsten 2014
Bijdragen 2014
België

79.917,00

79.917,00

156.417,00

156.417,00

Frankrijk

45.492,00

45.492,00

Luxemburg

41.667,00

41.667,00

Nederland

259.692,00

259.692,00

Zwitserland

49.317,00

49.317,00

632.502,00

632.502,00

Rentes op termijnrekeningen

7.942,95

-

Totale diverse inkomsten

7.942,95

-

640.444,95

632.502,00

Duitsland*

Totale inkomsten
Diverse inkomsten

Algemeen totaal generaal CDNI begroting
Overschot

7 942,95

* waarvan € 52.077,44 nog verschuldigd was per 31 december 2014
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Bijlage 3
BUDGETTAIRE UITGAVEN IN HET BOEKJAAR 2014
Begroting 2014
in €

Uitgaven 2014
in €

Budgettaire uitvoering 2014
Bedrijfskosten
Vertolking

35.000,00

Telefoon - internet - verwarming

28.123,60

3.000,00

3.151,63

Vertalingen

20.000,00

20.610,66

Personeel secretariaat

94.000,00

116.906,70

Drukwerk - kantoorbenodigdheden - porto

6.000,00

8.088,01

Reis- en verblijfskosten

5.000,00

4.596,76

Accountantsonderzoek

2.000,00

2.104,50

Communicatie

1

Bankkosten

12.117,70
500,00

223,20

Diverse inkopen

2.002,00

1.989,90

Totale uitgaven

167.502,00

197.912,66

Wijziging / aanpassing SPE

20.000,00

17.800,00

Terugbetaling voorschot NL

125.000,00

125.000,00

Exploitatie SPE

300.000,00

249.691,50

Totale investeringen

445.000,00

392.491,50

Algemeen totaal CDNI begroting

612.502,00

590.404,16

Investeringen

Begrotingsoverschot (exclusief diverse renteinkomsten)
Begrotingstekort (exclusief diverse renteinkomsten)

22.097,84

-

1

Het gaat om de creatie van de website van het CDNI voor een bedrag van € 9.000 en drukkosten voor de versie 2014 van het
verdrag voor een bedrag van € 3.000. In de begroting 2014 waren geen communicatiekosten voorzien. Aangezien het echter
bekend was dat middelen beschikbaar zouden komen door de mogelijkheid om geen btw meer te betalen over de in het
buitenland opgestelde rekeningen binnen de EU, is tijdens de vergadering van de CVP in juni 2014 besloten de zichtbaarheid
van het CDNI te vergroten met deze acties.
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Bijlage 4

LIQUIDE MIDDELEN PER 31 DECEMBER 2014

Bedragen in €
Liquide middelen per 31 december 2014
Kas
CIAL rekening CDNI
CIAL termijnrekening CDNI
Aangegroeide rente-inkomsten
Totaal

346,00
88.812,34
315.609,15
3.007,91
407.775,40
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Bijlage 5

TOEWIJZING VAN DE RESULTATEN OVER HET BOEKJAAR 2014

Het overschot bedraagt € 30.040,79. Het bestaat uit het begrotingsoverschot van € 22.097,84
verhoogd met de overige rente-inkomsten voor een bedrag van € 7.942,95.
Het resultaat over het boekjaar 2014 zal worden toegewezen overeenkomstig artikel 7 van het
financieel reglement van het CDNI alsmede de beslissingen die in het kader van de aanvaarding van
de begroting voor 2016 zijn genomen.

***
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Besluit CDNI 2015-II-5
CDNI – Werkprogramma in het kader van het CDNI 2016 – 2017

De Conferentie van Verdragsluitende Partijen,
gezien de taken die voor haar in het Verdrag zijn voorzien,
neemt het werkprogramma voor de periode 2016 - 2017 aan,
verzoekt de delegaties van de Verdragsluitende Partijen, het IVC en de Werkgroep CDNI/G
voorstellen te doen met betrekking tot de onderwerpen die in het werkprogramma voorzien zijn,
verzoekt het secretariaat haar bij de uitvoering van dit werkprogramma bij te staan.

Bijlage
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Bijlage CDNI 2015-II-5

Nr.

Termijnen

Mandaat / Onderwerp

van

Verwijzingen

tot

Prioriteit

Deel A

1.

2.

3.

Financieringssysteem ex artikel 6 CDNI

1.1. evaluatie van het tarief van 7,50 € / 1000 liter
in het licht van de globale kosten van het net van
ontvangstinrichtingen

2017

CPC (14) 32

I

1.2. herziening van de tariefmodaliteiten van artikel
6 CDNI in het licht van de preventie (voor zover er
een voorstel ligt van het bedrijfsleven)

2016/
2017

Besluit 2013-I-2

II

Optimalisering van de exploitatie van het net
van ontvangstinrichtingen

2015

II

2.1 evaluatie van het net van ontvangstinrichtingen

2016

2.2 benchmarking CDNI / Deel A - Olie- en
vethoudend afval (beoordeling van de resultaten)

2016

IIPC (14) 29 def.

I
I

Mogelijkheden voor het gebruik van de ECOkaart ter vereenvoudiging van andere diensten /
procedures (bv.: papierloze procedure voor het in
ontvangst nemen van afval)

2017

II

Deel B

4.

Opname van bepalingen met betrekking tot de
omgang met gasvormige restanten van
vloeibare lading

5.

Het monitoren van infrastructuur voor de afgifte
van afval van de lading, artikel 5.02
5.1. enquête onder de betrokken partijen (verlader,
ladingontvanger, overslaginstallatie, schipper) met
betrekking tot de uitvoering van Deel B, inclusief de
analyse
5.2. in kaart brengen van toepasselijke boetes en
bevoegde autoriteiten

2016

CDNI/G (11) 19
CPC (14) 27
Visie 2018, punt 4.3

I

2016

I

2016

II
mg/cpc15_27nl_def

18.12.2015

- 20 -

Nr.

Termijnen

Mandaat / Onderwerp

van

Verwijzingen

tot

6.

Herziening van de goederenlijst

2016

7.

Opstelling van richtsnoeren voor
eenheidstransporten

2016

CPC (13) 26

Prioriteit

I

I

Deel C

8.

9.

Verzameling, afgifte en inname van overig
scheepsbedrijfsafval

8.1. stand van de tenuitvoerlegging; goede
informatie krijgen uit de verdragsluitende partijen
over hun implementatie van deel C

2016

CPC (14) 29 int.

8.2. in kaart brengen van toepasselijke boetes en
bevoegde autoriteiten

2016

I

8.3. verbetering van de beschikbare informatie over
de infrastructuurvoorzieningen

2016

II

8.4. internationale harmonisatie binnen de
Verdragsluitende Partijen

2016

II

Uitbreiding van het toepassingsgebied van het
verbod krachtens artikel 9.01, lid 3, tot
passagiersschepen met meer dan 12 personen
- effectbeoordeling
- aanvulling van het voorschrift

2016

CPC (11) 40
addendum

I

II

Algemene vraagstukken

10.

Informatie over de tenuitvoerlegging van het
Verdrag
- actualisatie van de website;
- actualisatie en uitbreiding van de FAQ

2017

I

11.

Mogelijkheid onderzoeken tot dematerialiseren
van documenten (bv. losverklaring,

2017

II
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Nr.

Mandaat / Onderwerp

Termijnen
van

tot

Verwijzingen

Prioriteit

vervoersovereenkomst) – op voorstel van het
bedrijfsleven

12.

Betrekkingen met derde landen die
belangstelling hebben om tot het Verdrag toe te
treden

13.

Internationale harmonisatie binnen de
Verdragsluitende Partijen, met name met de
Donaubepalingen

II

2018

I
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Besluit CDNI 2015-II-6

Erkenning van een niet-gouvernementele organisatie IAWR

De Conferentie van Verdragsluitende Partijen,
gezien artikel 4, zesde lid, van het Huishoudelijk Reglement van de Conferentie van
Verdragsluitende Partijen in samenhang met het Besluit 2001-I-3.III met bijlage van de Centrale
Commissie voor de Rijnvaart dat voorziet in de status van erkende niet-gouvernementele organisatie
en dat de voorwaarden voor het toekennen van deze status vaststelt,
gezien het verzoek tot erkenning dat de IAWR op 1 september 2015 heeft ingediend, waarmee
deze organisatie zich tot het naleven van de regels geldend voor de status van erkende nietgouvernementele organisatie verbindt,
gezien het feit dat de IAWR op internationaal niveau representatief is voor de sector van de
watervoorziening en de civiele samenleving,
verleent de status van erkende niet-gouvernementele organisatie aan die organisatie voor een
periode van vijf jaar, die verlengd kan worden, voor de volgende activiteiten van het CDNI:
-

duurzame bescherming van het water en het milieu;

-

ontwikkeling van normen voor de verbetering van de kwaliteit van het water;

-

wetenschappelijk onderzoek (jaarverslagen, memoranda, enz.);

-

behartiging van de belangen van de Rijn en de waterkwaliteit bij politieke organen;

geeft de uitvoerend secretaris de opdracht dit besluit aan de IAWR te doen toekomen.
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Besluit CDNI 2015-II-7

Samenstelling en voorzitterschap van de CVP en samenstelling van het IVC

De Conferentie van Verdragsluitende Partijen,
ter gelegenheid van de bijeenkomst op 18 december 2015 op de zetel van de Centrale
Commissie voor de Rijnvaart,
neemt overeenkomstig artikel 3 van het Huishoudelijk Reglement van de CVP kennis van
de navolgende samenstelling van de delegaties van de Verdragsluitende Partijen:
voor
Duitsland:

Dhr. KLICHE (delegatiehoofd)
Dhr. SPITZER (desk.)

België:

Dhr. ARDUI (delegatiehoofd)
Dhr. EL KAHLOUN (lid)
Dhr. VERLINDEN (plv.)
Dhr. VERSCHUEREN (plv.)

Frankrijk:

Mevr. PEIGNEY-COUDERC (delegatiehoofd)
Mevr. FREYTOS (plv.)
Mevr. BOURBON (desk.)

Luxemburg:

Dhr. NILLES (delegatiehoofd)
Dhr. SCHROEDER (plv.)

Nederland:

Dhr. TEN BROEKE (delegatiehoofd)
Mevr. BROUWER (plv.)
Dhr. KWAKERNAAT (plv.)
Dhr. MULDER (plv.)

Zwitserland:

Dhr. NUSSER (delegatiehoofd)
Dhr. SUTER (plv.)

Het voorzitterschap in 2016 wordt door de Duitse delegatie bekleed.
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Samenstelling van het IVC

De Conferentie der Verdragsluitende Partijen,
neemt de volgende samenstelling van het IVC ter kennis:
voor
BEV (Duitsland):

Dhr. SPITZER (vertegenwoordiger)
Dhr. RUSCHE (vertegenwoordiger van de binnenvaart)

ITB (België):

Dhr. SWIDERSKI (vertegenwoordiger)
Dhr. VAN LANCKER (vertegenwoordiger van de binnenvaart)
Dhr. ROLAND (plaatsvervanger van de binnenvaart)

VNF (Frankrijk):

Dhr. SACHY (vertegenwoordiger)
Dhr. KISTLER (plaatsvervanger)
Mevr. BOURBON (desk.)
Mevr. VERGES (desk.)

Luxemburg:

Dhr. NILLES
Dhr. SCHROEDER (plaatsvervanger)

SAB (Nederland):

Dhr. KLEIBERG (vertegenwoordiger)
Dhr. VOGELAAR Jan (vertegenwoordiger van de binnenvaart)

Stiftung CH
(Zwitserland):

Dhr. NUSSER (vertegenwoordiger)
Dhr. BLESSINGER (plaatsvervanger)
Mevr. GEBHARD (plaatsvervanger)
Dhr. AMACKER (vertegenwoordiger van de binnenvaart)

***
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